
Den 3. mai 2016 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap.
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 26.04.16.
Det var sendt pr. e-post til formannskapets faste representanter og
vararepresentanter. Det var også kunngjort på kommunens hjemmeside samme
dag, samt sendt til media og øvrige.

Til stede:

Funksjon
Ordfører
Varaordfiører
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Gudleif Kristiansen
Tor-Bjarne Stabell
Reidun Mortensen
Georg Mathisen
Reneè Andersen
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SP

AP
AP

Fra administrasjonen:

Fung. rådmann Ann Jorunn Stock, og som sekretær imøtetkontorfaglært
Lill-Iren Sjursen.

Møtet satt kl. 10.10

Møteinnkalling - Godkjent

Sakliste - Godkjent.
Sak25116 behandles før sak24ll6.
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Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til
tIf. 476 07845. Vararepr. skal bare møte etter særskilt innkalling.
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22/16
FELLES FORLIKSRÅD

Ordførerens innstilling:
- Måsøy kommune vedtar at det opprettes et felles forliksråd for kommunene Hammerfest,

Kvalsund, Hasvik og Måsøy.
- Det nye forliksrådet trer i kraft fra 01.01.2017 .

- Hver kommune skal ha et fast medlem og et varamedlem. Kommunene må samarbeide om

oppnevning av medlemmer til forliksrådet slik at lovens krav til kjønnsbalanse blir ivaretatt.
- Forliksrådets sekretariat er tilknyttet Hammerfest politistasjon, og forliksrådets leder velges fra

Hammerfest kommune.

Behandling:

Formannskanets vedtak:
- Måsøy kommune vedtar at det opprettes et felles forliksråd for kommunene Hammerfest,

Kvalsund, Hasvik og Måsøy.
- Det nye forliksrådet trer i kraft fra 01.01 .2017 .

- Hver kommune skal ha et fast medlem og et varamedlem. Kommunene må samarbeide om

oppnevning av medlemmer til forliksrådet slik at lovens krav til kjønnsbalanse blir ivaretatt.
- Forliksrådets sekretariat er tilknyttet Hammerfest politistasjon, og forliksrådets leder velges fra

Hammerfest kommune.

Enst. vedtatt

23116
INNSPARINGSTILTAK SENTRALADMINISTRASJONEN

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til budsjettmessig innsparing for
S entraladm ini strasj onen i budsj ettet for 20 I 6.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til budsjettmessig innsparing for
Sentraladministrasjonen i budsj ettet for 20 I 6.
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Enst. vedtatt



24116

BUDSJETTREDUKSJON 2016 - OPPVEKT OG KULTUR

Innstilline:
Oppvekstkomiteen anbefaler de foreslåtte endringer i budsjett 2016. Tiltak 2 strykes. Se sak 2/16

Behandling:

Repr. Gudleif Kristiansen (SP) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringer i budsjett 2016 anbefalt av oppvekskomiteen i sak
2/16.

Enst. vedtatt

f,'ormannskanets vedtak:
Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringer i budsjett 2076 anbefalt av oppvekskomiteen i sak

2116.

Enst. vedtatt

25/16
REGULERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER

Innstilline:
Oppvekstkomiteen anbefaler reviderte utleiesater i kommunalebygg.

Falt-Z mot 3 stemmer

Behandling:

Repr. Gudleif Kristiansen (SP) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret vedtar å opprettholde kommunestyrets vedtak i sak 9/15 - Evaluering utleiesatser -
hvor det fremkommer at <alle som leier kommunens anlegg i gruppe 4 ikke skal betale slik leie>.

Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprettholde kommunestyrets vedtak i sak 9/15 - Evaluering utleiesatser -
hvor det fremkommer at <alle som leier kommunens anlegg i gruppe 4 ikke skal betale slik leie>.

J

Enst. vedtatt



26/16
FRTLUFTSRÅD I FINNMARK. MEDLEMSKAP

Rådmannens innstillins:
Formannskapet vedtar at Måsøy Kommune blir medlem av Finnmark Friluftsråd,

Måsøy kommune støtter initiativet om å etablere Finnmark Friluftsråd slik det framgår av
nevnte notatet og rådmannens saksframlegg for "prøveperioden" 2016 og20l7 . Dette som et
selvstendig interkommunalt samarbeid effer Kommunelovens $ 27.

2. Medlemskontingenten for 2016 og20l7 settes til kr 6,- pr. innbygger begrenset oppad til
årlig kr 50.000,- pr. kommune

3. Forslag til vedtekter godkjennes

4. Formannskapet oppnevner følger representant og vararepresentant som utsendinger til
stiftingsmøte og til Friluftsrådets årsmøter i valgperiode:

Representant:

Vararepresentant:

5. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets
administrative samarbeidsgruppe.

6. Finnmark Friluftsråd etableres som en Z-äringprøveordning som evalueres innen 31.12.17

Behandling:
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag:

Tillegg pkt.2: Kontigenten dekkes innenfor budsjett til oppvekstsektor

Valg pkt. 4: Representant - Renee B. Andersen
Vararepresentant - Reidun Mortensen

Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Formannskapet vedtar at Måsøy Kommune blir medlem av Finnmark Friluftsråd,

1. Måsøy kommune støtter initiativet om å etablere Finnmark Friluftsråd slik det framgår av
nevnte notatet og rådmannens saksframlegg for "prøveperioden" 2016 og2017 . Dette som et
selvstendig interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens $ 27.

2. Medlemskontingenten for 2016 og2017 settes til kr 6,- pr. innbygger begrenset oppad til
årlig kr 50.000,- pr. kommune. Kontigenten dekkes innenfor budsjett til oppvekstsektor.
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3. Forslag til vedtekter godkjennes.



4. Formannskapet oppnevner følger representant og vararepresentant som utsendinger til
stiftingsmøte og til Friluftsrådets årsmøter i valgperiode:

Representant: Renee B. Andersen
Vararepresentant: Reidun Mortensen

5. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets
administrative samarbeidsgruppe.

6. Finnmark Friluftsråd etableres som en 2-äringprøveordning som evalueres innen 31.12.17

Enst. vedtatt

27116

BETALING FOR SKOLEMÅLTID I UNGDOMSSKOLEN, HAVØYSUND SKOLE

Innstilline:
Oppvekstkomiteen anbefaler at foreldrebetalingen for skolemåltid til elever i ungdomsskolen økes fra
kr. 10,- til kr.20,- med virkning fra 01.08.16.

Behandling:

F ormannskapets vedtak:
Kommunestyret anbefaler at foreldrebetalingen for skolemåltid til elever i ungdomsskolen økes fra
kr. 10,- til kr. 20,- med virkning fra 01.08.16.

Enst. vedtatt

28/16
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2OI4I2OI5

Innstillins:
Oppvekstkomiteen tar den fremlagte tilstandsrapporten for grunnskolen i Måsøy 2014/2015 til
orientering.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret tar den fremlagte tilstandsrapporten for grunnskolen i Måsøy 2014/2015 til
orientering.

5

Enst. vedtaff



29/16
SAMARBEIDSAVTALE MÅSøY FOLKEBIBLIOTEKOG SKOLENE I MÅSØY

Innstillins:
Oppvekstkomiteen anbefaler den fremlagte samarbeidsavtalen mellom Måsøy Fokebibliotek og
skolene.

Behandling:

F ormannskapets vedtak:
Kommunestyret godkjenner den fremlagte samarbeidsavtalen mellom Måsøy Fokebibliotek og
skolene.

Enst.vedtatt

30/16
KULTURPRISEN 2016

Innstilline:
Saken legges frem i lukket møte

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag:

Årets kulturpris tildeles Harald Haagensen.

Enst. vedtatt

X'ormannskapets vedtak:
Årets kulturpris tildeles Harald Haagensen.

Enst. vedtatt
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